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Cuplaj de suprasarcină
 Dacă accesoriul se blochează sau se agaţă, se întrerupe 

antrenarea la arborele portburghiu. Din cauza forţelor 
care apar, trebuie să ţineţi întotdeauna bine scula elec-
trică cu ambele mâini şi să adoptaţi o poziţie stabilă.

 Opriţi scula electrică şi slăbiţi accesoriul dacă scula 
electrică se blochează. Pornirea maşinii în timp ce dis-
pozitivul de găurit este blocat generează recul.

Instrucţiuni de lucru
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Modificarea poziţiei dălţii (Vario-Lock) 
(GBH 2-24 DRE/DFR)
Puteţi bloca dalta în 36 poziţii. În acest mod puteţi adopta po-
ziţia de lucru optimă în orice situaţie.
– Introduceţi dalta în sistemul de prindere a accesoriilor.
– Rotiţi comutatorul stop percuţie/stop rotaţie 11 aducân-

du-l în poziţia „Vario-Lock“ (vezi „Reglarea modului de 
funcţionare“, pagina 151).

– Rotiţi sistemul de prindere a accesoriilor în poziţia dorită a 
dălţii.

– Rotiţi comutatorul stop percuţie/stop rotaţie 11 adu-
cându-l în poziţia „dăltuire“. Prin aceasta, sistemul de prin-
dere a accesoriilor se va bloca.

– Reglaţi direcţia de rotaţie pentru dăltuire pe funcţionare 
spre dreapta.

Montarea capetelor de şurubelniţă (vezi figura L)
 Puneţi scula electrică pe piuliţă/şurub numai în stare 

oprită. Accesoriile aflate în mişcare de rotaţie pot altfel 
aluneca.

Pentru a putea folosi capete de şurubelniţă aveţi nevoie de un 
suport universal 30 cu tijă de prindere SDS-plus (accesoriu).
– Curăţaţi capătul de introducere al tijei de prindere şi gre-

saţi-l uşor.
– Introduceţi suportul universal în sistemul de prindere a ac-

cesoriilor rotindu-l până se blochează automat în acesta.
– Verificaţi blocajul trăgând de suportul universal.
– Introduceţi un cap de şurubelniţă în suportul universal. Fo-

losiţi numai capete de şurubelniţă potrivite pentru capul de 
şurub respectiv.

– Pentru extragerea suportului universal împingeţi spre spa-
te dispozitivul de blocare 5 şi extrageţi suportul universal 
30 din sistemul de prindere a accesoriilor.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electri-

că şi fantele de aerisire.
 Un capac de protecţie împotriva prafului deteriorat tre-

buie înlocuit imediat. Se recomandă ca această opera-
ţie să fie executată la un centru de service post-vân-
zări.

– După fiecare utilizare curăţaţi sistemul de prindere a acce-
soriilor 3.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a 
evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această ope-
raţie se va executa de către Bosch sau de către un centru au-
torizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule electri-
ce Bosch.

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.

România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE 
privind maşinile şi aparatele electrice şi elec-
tronice uzate şi transpunerea acesteia în 
legislaţia naţională, sculele electrice scoase 
din uz trebuie colectate separat şi direcţiona-
te către o staţie de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете внимателно всички ука-
зания. Неспазването на приведени-

те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
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Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ 
кабел).

Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре ос-

ветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление 
могат да спомогнат за възникването на трудова злопо-
лука.

 Не работете с електроинструмента в среда с пови-
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпламе-
нят прахообразни материали или пари.

 Дръжте деца и странични лица на безопасно раз-
стояние, докато работите с електроинструмента. 
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите 
контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток
Щепселът на електроинструмента трябва да е под-

ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се 
допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ко-
гато работите със занулени електроуреди, не из-
ползвайте адаптери за щепсела. Ползването на 
оригинални щепсели и контакти намалява риска от въз-
никване на токов удар.

 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, 
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване 
на токов удар е по-голям.

 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и 
влага. Проникването на вода в електроинструмента по-
вишава опасността от токов удар.

 Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
то той не е предвиден, напр. за да носите електроин-
струмента за кабела или да извадите щепсела от 
контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, ома-
сляване, допир до остри ръбове или до подвижни 
звена на машини. Повредени или усукани кабели 
увеличават риска от възникване на токов удар.

 Когато работите с електроинструмент навън, из-
ползвайте само удължителни кабели, подходящи за 
работа на открито. Използването на удължител, 
предназначен за работа на открито, намалява риска от 
възникване на токов удар.

 Ако се налага използването на електроинструмента 
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен пре-
късвач за утечни токове намалява опасността от въз-
никване на токов удар.

Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-

вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не 

използвайте електроинструмента, когато сте уморе-
ни или под влиянието на наркотични вещества, алко-
хол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност 
при работа с електроинструмент може да има за по-
следствие изключително тежки наранявания.

 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с 
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползва-
ния електроинструмент и извършваната дейност лични 
предпазни средства, като дихателна маска, здрави 
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защит-
на каска или шумозаглушители (антифони), намалява 
риска от възникване на трудова злополука.

 Избягвайте опасността от включване на електроин-
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в захранващата мрежа или да поставите акуму-
латорната батерия, се уверявайте, че пусковият 
прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато 
носите електроинструмента, държите пръста си върху 
пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо на-
прежение на електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на трудова злопо-
лука.

 Преди да включите електроинструмента, се уверя-
вайте, че сте отстранили от него всички помощни ин-
струменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, 
забравен на въртящо се звено, може да причини трав-
ми.

 Избягвайте неестествените положения на тялото. 
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще можете 
да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

 Работете с подходящо облекло. Не работете с широ-
ки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите 
и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се 
звена на електроинструментите. Широките дрехи, ук-
рашенията, дългите коси могат да бъдат захванати и ув-
лечени от въртящи се звена.

 Ако е възможно използването на външна аспира-
ционна система, се уверявайте, че тя е включена и 
функционира изправно. Използването на аспира-
ционна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите
 Не претоварвайте електроинструмента. Използвай-

те електроинструментите само съобразно тяхното 
предназначение. Ще работите по-добре и по-безопас-
но, когато използвате подходящия електроинструмент 
в зададения от производителя диапазон на натоварва-
не.

 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков 
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не 
може да бъде изключван и включван по предвидения от 
производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремон-
тиран.

 Преди да променяте настройките на електроинстру-
мента, да заменяте работни инструменти и допълни-
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телни приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате електроин-
струмента, изключвайте щепсела от захранващата 
мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. 
Тази мярка премахва опасността от задействане на 
електроинструмента по невнимание.

 Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не допус-
кайте те да бъдат използвани от лица, които не са за-
познати с начина на работа с тях и не са прочели тези 
инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребите-
ли, електроинструментите могат да бъдат изключи-
телно опасни.

 Поддържайте електроинструментите си грижливо. 
Проверявайте дали подвижните звена функциони-
рат безукорно, дали не заклинват, дали има счупени 
или повредени детайли, които нарушават или изме-
нят функциите на електроинструмента. Преди да из-
ползвате електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от 
трудовите злополуки се дължат на недобре поддържа-
ни електроинструменти и уреди.

 Поддържайте режещите инструменти винаги добре 
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи ин-
струменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.

 Използвайте електроинструментите, допълнителни-
те приспособления, работните инструменти и т.н., 
съобразно инструкциите на производителя. При то-
ва се съобразявайте и с конкретните работни усло-
вия и операции, които трябва да изпълните. 
Използването на електроинструменти за различни от 
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви 

да се извършва само от квалифицирани специали-
сти и само с използването на оригинални резервни 
части. По този начин се гарантира съхраняване на без-
опасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с къртачи
 Работете с шумозаглушители. Въздействието на шум 

може да предизвика загуба на слух.
 Използвайте спомагателните ръкохватки, ако са 

включени в окомплектовката на електроинструмен-
та. При загуба на контрол над електроинструмента мо-
же да се стигне до травми.

 Когато по време на работа съществува опасност ра-
ботният инструмент или винта да попаднат на скрити 
под повърхността електрически проводници под на-
прежение или да засегнат захранващия кабел на 
електроинструмента, допирайте електроинстру-
мента само до изолираните повърхности на ръкох-
ватките. При контакт с проводник под напрежение то 
може да се предаде по металните повърхности на елек-
троинструмента и това да предизвика токов удар.

 Използвайте подходящи прибори, за да откриете 
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи, 
или се обърнете към съответното местно снабдител-
но дружество. Влизането в съприкосновение с про-
водници под напрежение може да предизвика пожар и 
токов удар. Увреждането на газопровод може да дове-
де до експлозия. Повреждането на водопровод има за 
последствие големи материални щети и може да пре-
дизвика токов удар.

 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.

 По време на работа дръжте електроинструмента 
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение 
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води 
по-сигурно.

 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.

 Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте 
въртенето да спре напълно. В противен случай из-
ползваният работен инструмент може да допре друг 
предмет и да предизвика неконтролирано преместване 
на електроинструмента.

Описание на продукта и възмож-
ностите му

Прочетете внимателно всички указания. 
Неспазването на приведените по-долу ука-
зания може да доведе до токов удар, пожар 
и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, дока-
то четете ръководството за експлоатация, я оставете отво-
рена.

Предназначение на електроинструмента
GBH 2-24 RE
Електроинструментът е предназначен за ударно пробива-
не в бетон, зидария и каменни материали. Той също така е 
подходящ за безударно пробиване в дървесни материали, 
метали, керамични материали и пластмаси. Електроин-
струменти с електронно регулиране и дясна и лява посока 
на въртене са подходящи също и за завиване/развиване.

GBH 2-24 DRE/DFR
Електроинструмент е предназначен за ударно пробиване 
в бетон, зидария и каменни материали, както и за леко 
къртене. Той също така е подходящ за безударно пробива-
не в дървесни материали, метали, керамични материали и 
пластмаси. Електроинструменти с електронно управле-
ние и дясна и лява посока на въртене са подходящи също 
така и за завиване/развиване.
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Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се 
отнася до изображенията на страниците с фигурите.

1 Патронник за бързо захващане  (GBH 2-24 DFR)
2 Сменяем патронник SDS-plus  (GBH 2-24 DFR)
3 Патронник SDS-plus
4 Противопрахова капачка
5 Застопоряваща втулка
6 Застопоряване на сменяемия патронник 

(GBH 2-24 DFR)
7 Превключвател за посоката на въртене
8 Застопоряващ бутон за пусковия прекъсвач
9 Пусков прекъсвач

10 Бутон за освобождаване на превключвателя «Уда-
ри/Спиране на въртенето» (GBH 2-24 DRE/DFR)

11 Превключвател «Удари/Спиране на въртенето» 
(GBH 2-24 DRE/DFR)

12 Бутон за регулиране на дълбочинния ограничител
13 Дълбочинен ограничител
14 Спомагателна ръкохватка (Изолирана повърхност за 

захващане)
15 Освобождаващ бутон за превключвателя «пробива-

не/ударно пробиване» (GBH 2-24 RE)

16 Превключвател «пробиване/ударно пробиване» 
(GBH 2-24 RE)

17 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
18 Осигурителен винт за патронник със зъбен венец*
19 Патронник със зъбен венец*
20 Опашка SDS-plus за патронника*
21 Гнездо за патронника  (GBH 2-24 DFR)
22 Предна втулка на патронника за бързо захващане 

(GBH 2-24 DFR)
23 Неподвижна втулка на патронника за бързо захваща-

не  (GBH 2-24 DFR)
24 Прахоуловителен отвор на приставката за прахоула-

вяне*
25 Застопоряващ винт на приставката за прахоулавяне*
26 Дълбочинен ограничител на приставката за прахоула-

вяне*
27 Телескопична тръба на приставката за прахоулавяне*
28 Винт с крилчата глава на приставката за прахоулавя-

не *
29 Направляваща тръба на приставката за прахоулавяне*
30 Универсално гнездо с опашка SDS-plus*

* Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспо-
собления не са включени в стандартната окомплектовка на 
уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособле-
ния можете да намерите съответно в каталога ни за допълни-
телни приспособления.

Технически данни

Перфоратор GBH ... 2-24 RE 2-24 DRE 2-24 DFR
Каталожен номер 3 611 ... B72 0.. B72 1.. B73 0..
Регулиране на скоростта на въртене   

Спиране на въртенето –  

Въртене надясно/наляво   

Сменяем патронник – – 

Номинална консумирана мощност W 790 790 790
Честота на ударите min-1 0–4200 0–4200 0–4200
Енергия на единичен удар съгласно
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,7 2,7 2,7
Номинална скорост на въртене min-1 0–930 0–930 0–930
Гнездо эа работен инструмент SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Диаметър на шийката на вала mm 48,5 48,5 48,5
Макс. диаметър на пробивания отвор.:
– Бетон
– Зидария (с куха боркорона)
– Стомана
– Дървесни материали

mm
mm
mm
mm

24
68
13
30

24
68
13
30

24
68
13
30

Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,9
Клас на защита /II /II /II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни да-
нните могат да се различават.
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Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно 
EN 60745-2-6.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище 
на звуковото налягане 92,5 dB(A); мощност на звука 
103,5 dB(A). Неопределеност K =3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по 
трите направления) и неопределеността K са определени 
съгласно EN 60745-2-6: 
Ударно пробиване в бетон: ah =13,1 m/s2, K=1,5 m/s2

Къртене: ah =13,9 m/s2, K=1,5 m/s2

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище 
на генерираните вибрации е измерено съгласно процеду-
ра, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за срав-
няване на електроинструменти един с друг. То е подходя-
що също и за предварителна ориентировъчна преценка на 
натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е представи-
телно за най-често срещаните приложения на електроин-
струмента. Ако обаче електроинструментът бъде използ-
ван за други дейности, с различни работни инструменти 
или без необходимото техническо обслужване, нивото на 
вибрациите може да се различава. Това би могло да увели-
чи значително сумарното натоварване от вибрации в про-
цеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва 
да бъдат взимани предвид и периодите, в които електро-
инструментът е изключен или работи, но не се ползва. То-
ва би могло значително да намали сумарното натоварване 
от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на ра-
ботещия с електроинструмента от въздействието на ви-
брациите, например: техническо обслужване на 
електроинструмента и работните инструменти, поддържа-
не на ръцете топли, целесъобразна организация на работ-
ните стъпки.

Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в 
раздела «Технически данни» съответства на всички валид-
ни изисквания на директивите 2011/65/EС, до 
19 април 2016: 2004/108/EО, от 20 април 2016: 
2014/30/EС, 2006/42/EО, включително на измененията 
им и покрива изискванията на стандартите: 
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 07.05.2015

Монтиране
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

Спомагателна ръкохватка
 Използвайте електроинструмента си само с монти-

рана спомагателна ръкохватка 14.
Накланяне на спомагателната ръкохватка 
(вижте фиг. А)
Можете да поставяте спомагателната ръкохватка 14 прак-
тически в произволна позиция, за да си осигурите удобна 
и безопасна позиция на работа.
– Завъртете долната ръкохватка на спомагателната ръ-

кохватка 14 в посока, обратна на часовниковата стрел-
ка и наклонете спомагателната ръкохватка 14 в желана-
та позиция. След това затегнете отново долната ръкох-
ватка на спомагателната ръкохватка 14, като я завър-
тите по посока на часовниковата стрелка.
Внимавайте захващащата лента на спомагателната ръ-
кохватка да попадне в предвидения за целта канал в 
корпуса.

Настройване на дълбочината на пробиване 
(вижте фиг. В)
С помощта на дълбочинния ограничител 13 пред-
варително може да бъде установена дълбочината на про-
биване X.
– Натиснете бутона за дълбочинния ограничител 12 и по-

ставете ограничителя в гнездото в спомагателната ръ-
кохватка 14.
Награпената повърхност на дълбочинния ограничител 
13 трябва да е обърната надолу.

– Вкарайте работния инструмент с опашка SDS-plus до 
упор в патронника SDS-plus 3. В противен случай въз-
можността за изместване на работния инструмент с 
опашка SDS-plus може да доведе до неправилно на-
стройване на дълбочината на пробиване.

– Издърпайте дълбочинния ограничител толкова, че раз-
стоянието по направление на оста между върха на 
свредлото и на дълбочинния ограничител да е равно на 
желаната дълбочина на пробивания отвор X.

Избор на патронника и работните инструменти
При ударно пробиване и къртене се нуждаете от инстру-
менти с опашка SDS-plus, които се поставят в патронника 
SDS-plus.
За безударно пробиване в дървесни материали, метали, 
керамични материали и пластмаси, както и при завива-
не/развиване се използват инструменти, чиято опашка не 
е SDS-plus (напр. свредла с цилиндрична опашка). За тези 
инструменти се нуждаете от патронник за бързо захваща-
не, респ. патронник със зъбен венец.
GBH 2-24 DFR: Патронникът SDS-plus 2 може лесно да бъ-
де заменен с включения в окомплектовката патронник за 
бърза замяна 1.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
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Смяна на патронника със зъбен венец 
(GBH 2-24 RE/DRE)
За да можете да работите с инструменти без опашка SDS-
plus (напр. свредла с цилиндрична опашка), трябва да 
монтирате подходящ патронник (патронник със зъбен ве-
нец, респ. патронник за бързо захващане, не са включени 
в окомплектовката).

Монтиране на патронника със зъбен венец 
(вижте фиг. C)
– Навийте опашката SDS-plus 20 в патронник със зъбен 

венец 19. Застопорете патронника със зъбен венец 19 
с винта 18. Внимавайте, осигурителният винт е с ля-
ва резба.

Монтиране на патронник със зъбен венец 
(вижте фиг. C)
– Почистете края на опашката и го смажете леко.
– Вкарайте патронника със зъбен венец с поставена 

опашка със завъртане в гнездото, докато се захване ав-
томатично.

– Уверете се, че патронникът със зъбен венец е захванат 
здраво, като го издърпате.

Демонтиране на патронник със зъбен венец
– Преместете застопоряващата втулка 5 назад и извадете 

патронника със зъбен венец 19.

Демонтиране/монтиране на сменяемия па-
тронник (GBH 2-24 DFR)
Демонтиране на сменяемия патронник (вижте фиг. D)
– Издърпайте застопоряващия пръстен 6 на сменяемия 

патронник назад, задръжте го в тази позиция и издър-
пайте патронника SDS-plus 2, респ. патронника за бър-
за замяна 1 напред.

– След демонтиране пазете сменяемия патронник от за-
мърсяване.

Монтиране на сменяемия патронник (вижте фиг. Е)
– Преди да поставите сменяемия патронник, го почисте-

те и смажете леко опашката му.
– Захванете патронника SDS-plus 2, респ. патронника за 

бърза замяна 1 с цялата ръка. Вкарайте сменяемия па-
тронник със завъртане на гнездото 21, докато усетите 
отчетливо прещракване.

– Сменяемият патронник се застопорява автоматично. 
Уверете се, че патронникът е захванат здраво, като го 
издърпате.

Смяна на работния инструмент
Противопраховата капачка 4 ограничава силно прониква-
нето на отделящия се при къртене прах в патронника. При 
поставяне на работния инструмент внимавайте да не по-
вредите противопраховата капачка 4.
 Повредена противопрахова капачка трябва да се за-

мени веднага. Препоръчва се това да бъде извърше-
но в оторизиран сервиз за електроинструменти.

Поставяне на работен инструмент с опашка SDS-plus 
(вижте фигура F)
С патронник SDS-plus можете да заменяте работния ин-
струмент лесно и удобно без използване на спомагателни 
инструменти.
– GBH 2-24 DFR: Поставете патронника SDS-plus 2.
– Почистете опашката на работния инструмент и я смаже-

те леко.
– Вкарайте работния инструмент в патронника със завър-

тане, докато бъде захванат автоматично.
– Уверете се чрез издърпване, че е захванат здраво.
Съгласно принципа си на действие работният инструмент 
с опашка SDS-plus е свободен. Поради това при въртене 
на празен ход възниква радиално отклонение. То обаче не 
се отразява на точността на пробивания отвор, тъй като 
при пробиване свредлото се самоцентрова.

Изваждане на работен инструмент с опашка SDS-plus 
(вижте фигура G)
– Дръпнете застопоряващата втулка 5 назад и извадете 

работния инструмент.

Поставяне на работни инструменти без опашка SDS-
plus (GBH 2-24 RE/DRE)
Упътване: Не използвайте инструменти без опашка SDS-
plus за ударно пробиване или къртене! При ударно проби-
ване и къртене инструменти без опашка SDS-plus и па-
тронникът се повреждат.
– Поставете патронник със зъбен венец 19 (вижте «Смя-

на на патронника със зъбен венец», страница 157).
– Чрез завъртане наляво отворете патронника със зъбен 

венец 19, толкова, че работният инструмент да може да 
бъде поставен.

– Вкарайте ключа на патронника в предназначените за 
целта отвори на патронника със зъбен венец 19 и затег-
нете инструмента равномерно, като използвате и трите 
отвора.

– GBH 2-24 RE:  
– GBH 2-24 DRE: Завъртете превключвателя за ударно 

пробиване/спиране на въртенето 11 в позицията «про-
биване».

Изваждане на работни инструменти без опашка SDS-
plus (GBH 2-24 RE/DRE)
– Завъртете втулката на патронника със зъбен венец 19 

обратно на часовниковата стрелка с помощта на спе-
циализирания ключ, докато работният инструмент мо-
же да бъде изваден.

Поставяне на работни инструменти без опашка SDS-
plus (GBH 2-24 DFR) (вижте фигура H)
Упътване: Не използвайте инструменти без опашка SDS-
plus за ударно пробиване или къртене! При ударно проби-
ване и къртене инструменти без опашка SDS-plus и па-
тронникът се повреждат.
– Поставете патронника за бързо захващане 1.
– Захванете втулката 23 на патронника за бърза замяна. 

Отворете патронника, като въртите предната втулка 22, 
докато инструментът може да бъде поставен. Задръжте 
втулката 23 и завъртете предната втулка 22 силно в по-
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соката, указана със стрелка, докато чуете отчетливо 
прещракване.

– Уверете се, че инструментът е захванат здраво, като се 
опитате да го издърпате.

Упътване: Ако патронникът е бил отворен докрай, при за-
тягането му може да се чуе прещракване, без инструмен-
тът да бъде застопорен.
В такъв случай завъртете предната втулка 22 еднократно 
обратно на посоката, указана със стрелка. След това па-
тронникът може да се затваря отново.
– Завъртете превключвателя за ударно проби-

ване/спиране на въртенето 11 в позицията «пробива-
не».

Изваждане на работни инструменти без опашка SDS-
plus (GBH 2-24 DFR) (вижте фиг. I)
– Захванете втулката 23 на патронника за бързо захваща-

не. Отворете патронника чрез завъртане на предната 
втулка 22 в посоката, указана със стрелка, докато ин-
струментът може да бъде изваден.

Прахоулавяне с приставката за прахоулавяне 
(допълнително приспособление)
 Прахове, отделящи се при обработването на материали 

като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, 
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. 
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции и/или заболя-
вания на дихателните пътища на работещия с 
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обра-
ботване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особе-
но в комбинация с химикали за третиране на дървесина 
(хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването 
на съдържащи азбест материали само от съответно обу-
чени квалифицирани лица.
– По възможност използвайте подходяща за обработ-

вания материал система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното 

място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с 

филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпо-
редби, валидни при обработване на съответните материа-
ли.
 Избягвайте натрупване на прах на работното място. 

Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Монтиране на приставката за прахоулавяне 
(вижте фиг. J)
За прахоулавяне е необходимо да поставите специалната 
приставка за прахоулавяне (не е включена в окомплектов-
ката). При пробиване тя се отдръпва назад, така че главата 
на приставката допира постоянно плътно до основата.
– Натиснете бутона за дълбочинния ограничител 12 и де-

монтирайте дълбочинния ограничител 13. Натиснете 
отново бутона 12 и поставете приставката за прахоула-
вяне отпред в спомагателната ръкохватка 14.

– Включете шланг на прахосмукачка (диаметър 19 mm, 
не е включен в окомплектовката) към отвора за прахо-
улавяне 24 на приставката.

Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за ра-
бота с обработвания материал.
Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах 
или канцерогенен прах, използвайте специализирана пра-
хосмукачка.

Настройване на дълбочината на пробиване с приставка 
за прахоулавяне (вижте фиг. K)
Можете да фиксирате желаната дълбочина на 
пробиване X също и с монтирана приставка за прахоула-
вяне.
– Вкарайте работния инструмент с опашка SDS-plus до 

упор в патронника SDS-plus 3. В противен случай въз-
можността за изместване на работния инструмент с 
опашка SDS-plus може да доведе до неправилно на-
стройване на дълбочината на пробиване.

– Развийте винта с крилчата глава 28 на приставката за 
прахоулавяне.

– Без да включвате електроинструмента, го поставете на 
мястото, където ще пробивате. При това работният ин-
струмент с опашка SDS-plus трябва да се допира до по-
върхността.

– Изместете направляващата тръба 29 на приставката за 
прахоулавяне в държача й така, че главата на пристав-
ката да допира до повърхността, която ще пробивате. 
Не премествайте направляващата тръба 29 към телес-
копичната тръба 27 повече, отколкото е необходимо, 
така че да остане видима възможно по-голяма част от 
скалата на телескопичната тръба 27.

– Затегнете отново винта с крилчата глава 28 Развийте 
застопоряващия винт 25 на дълбочинния ограничител 
на приставката за прахоулавяне.

– Изместете дълбочинния ограничител 26 на те-
лескопичната тръба 27, така, че показаното на фигура-
та разстояние X да отговаря на желаната от Вас дълбо-
чина на пробиване.

– Затегнете застопоряващия винт 25 в тази позиция.

Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
 Внимавайте за напрежението на захранващата мре-

жа! Напрежението на захранващата мрежа трябва 
да съответства на данните, посочени на табелката на 
електроинструмента. Уреди, обозначени с 230 V, 
могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

Избор на режима на работа
GBH 2-24 RE: 
С превключвателя «пробиване/ударно пробиване» 16 из-
берете режима на работа на електроинструмента.
– За смяна на режима на работа натиснете освобож-

даващия бутон 15 и завъртете превключвателя «проби-
ване/ударно пробиване» 16 в желаната позиция, дока-
то усетите отчетливо прещракване.

OBJ_BUCH-2460-001.book  Page 158  Thursday, May 7, 2015  10:48 AM



 Български | 159

Bosch Power Tools 1 609 92A 170 | (7.5.15)

GBH 2-24 DRE/DFR: 
Изберете режима на работа на електроинструмента с по-
мощта на превключвателя ударно пробиване/спиране на 
въртенето 11.
– За смяна на режима на работа натиснете осво-

бождаващия бутон 10 и завъртете превключвателя 
ударно пробиване/спиране на въртенето 11 в желаната 
позиция, докато усетите попадането му в позиция с от-
четливо прещракване.

Упътване: Сменяйте режима на работа само при изклю-
чен електроинструмент! В противен случай електроин-
струментът може да бъде повреден.

Избор на посоката на въртене
С помощта на превключвателя 7 можете да сменяте посо-
ката на въртене на електроинструмента. Това обаче не е 
възможно при натиснат пусков прекъсвач 9.

Въртене надясно: завъртете превключвателя за посо-
ката на въртене 7 от двете страни до упор в позиция 

.
Въртене наляво: завъртете превключвателя за посо-
ката на въртене 7 от двете страни до упор в позиция 

.
– При ударно пробиване, пробиване и къртене установя-

вайте винаги дясна посока на въртене.

Включване и изключване
– За включване на електроинструмента натиснете пу-

сковия прекъсвач 9.
– За застопоряване на пусковия прекъсвач го задръжте 

натиснат и едновременно натиснете бутона 8.
– За изключване на електроинструмента отпуснете пу-

сковия прекъсвач 9. Ако пусковият прекъсвач 9 е за-
стопорен, първо го натиснете краткотрайно и след това 
го отпуснете.

За да пестите енергия, дръжте електроинструмента вклю-
чен само когато го ползвате.

Регулиране на скоростта на въртене/честотата на уда-
рите
В зависимост от силата на натискане на пусковия прекъс-
вач 9 можете безстепенно да регулирате скоростта на вър-
тене/честотата на ударите на работещия електроинстру-
мент.
Лекият натиск върху пусковия прекъсвач 9 предизвиква 
малка скорост на въртене/ниска честота на ударите. С уве-
личаване на натиска се увеличава и скоростта на въртене, 
респ. честотата на ударите.

Предпазен съединител
 Ако работният инструмент се заклини, задвижване-

то към вала на електроинструмента се прекъсва. По-
ради възникващите при това сили на реакцията дръ-
жте електроинструмента винаги здраво с двете ръ-
це и заемайте стабилно положение на тялото.

 Ако работният инструмент се заклини, изключете 
електроинструмента и освободете работния инстру-
мент. При включване на електроинструмента, дока-
то работният инструмент е блокиран, възникват го-
леми реакционни моменти.

Указания за работа
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

Промяна на позицията на секача (Vario-Lock) 
(GBH 2-24 DRE/DFR)
Можете да застопорите секача в 36 различни позиции. По 
този начин можете винаги да работите в оптималната ра-
ботна позиция.
– Поставете в патронника секач.
– Завъртете превключвателя ударно пробиване/спиране 

на въртенето 11 в позицията «Vario-Lock» (вижте «Из-
бор на режима на работа», страница 158).

– Завъртете патронника в желаната позиция.
– Завъртете превключвателя ударно пробиване/спиране 

на въртенето 11 в позицията «къртене». С това патрон-
никът се фиксира в текущата си позиция.

– При къртене установете дясна посока на въртене.

Поставяне на накрайници за завиване (битове) 
(вижте фиг. L)
 Поставяйте електроинструмента на главата на вин-

та/гайката само когато е изключен. Въртящият се ра-
ботен инструмент може да се изметне.

За използване на накрайници за завиване (битове) се нуж-
даете от универсално гнездо 30 с опашка SDS-plus (не е 
включено в окомплектовката).
– Почистете края на опашката и го смажете леко.
– Вкарайте универсалното гнездо в патронника със за-

въртане, докато бъде захванато автоматично.
– Уверете се, че гнездото е захванато правилно, като оп-

итате да го издърпате.

GBH 2-24 RE GBH 2-24
DRE/DFR

Позиция за ударно проби-
ване в бетон или каменни ма-
териали

Позиция за безударно проби-
ване в дървесни материали, 
метали, керамични материали 
и пластмаси, както и за 
завиване/развиване
Позиция Vario-Lock за фикси-
ране на позицията за къртене
Превключвателят ударно 
пробиване/спиране на вър-
тенето 11 не се фиксира в тази 
позиция.

Позиция за къртене
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– Поставете накрайник за завиване (бит) в уни-
версалното гнездо. Използвайте само накрайници, 
подходящи за главите на съответните винтове.

– За демонтиране на универсалното гнездо 5 преместете 
застопоряващата втулка назад и извадете гнездото 30 
от патронника.

Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
 Преди извършване на каквито и да е дейности по 

електроинструмента изключвайте щепсела от за-
хранващата мрежа.

 За да работите качествено и безопасно, поддържай-
те електроинструмента и вентилационните отвори 
чисти.

 Повредена противопрахова капачка трябва да се за-
мени веднага. Препоръчва се това да бъде извърше-
но в оторизиран сервиз за електроинструменти.

– Почиствайте патронника 3 след всяко ползване.
Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя 
трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроин-
струменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност 
на електроинструмента.

Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката 
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен 
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспособления за тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части ви-
наги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан 
на табелката на уреда.

Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът, 
допълнителните приспособления и опаковката трябва да 
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното 
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъ-
ци!

Само за страни от ЕС:
Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EC 
относно бракувани електрически и елек-
тронни устройства и утвърждаването й 
като национален закон електроинстру-
ментите, които не могат да се използват 
повече, трябва да се събират отделно и да 

бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени
Општи напомени за безбедност за 
електричните апарати

Прочитајте ги сите 
напомени и упатства за 

безбедност. Грешките настанати како резултат од 
непридржување до безбедносните напомени и упатства 
може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или 
тешки повреди.
Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за 
користење и за во иднина.
Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се 
однесува на електрични апарати што користат струја (со 
струен кабел) и електрични апарати што користат батерии 
(без струен кабел).

Безбедност на работното место
 Работниот простор секогаш нека биде чист и добро 

осветлен. Неуредниот или неосветлен работен 
простор може да доведе до несреќи.

 Не работете со електричниот апарат во околина 
каде постои опасност од експлозија, каде има 
запаливи течности, гас или прашина. Електричните 
апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта 
или пареата.

 Држете ги децата и другите лица подалеку за време 
на користењето на електричниот апарат. Доколку 
нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите 
контролата над уредот.

Електрична безбедност
 Приклучокот на електричниот апарат мора да 

одговара на приклучокот во ѕидната дозна. 
Приклучокот во никој случај не смее да се менува. 
Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со 
заземјениот електричен апарат. Неменувањето на 
прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат 
ризикот од електричен удар.

 Избегнувајте физички контакт со заземјените 
површини на цевки, радијатори, шпорет и 
фрижидери. Постои зголемен ризик од електричен 
удар, доколку Вашето тело е заземјено.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
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